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26. listopadu 2014

Tisková zpráva

ERÚ: Konečné ceny plynu pro rok 2015 mírně vzrostou

Konečné ceny plynu pro rok 2015 pravděpodobně mírně vzrostou. Konečná cena je složena 

z ceny komodity a regulované složky, kterou může regulátor ovlivnit. Cena komodity je ovlivněna 

mnoha faktory a je za současného geopolitického vývoje obtížné předvídatelná. Pokud cena komodity 

zůstane na současné úrovni, vzroste konečná cena plynu maximálně o 1- 2 %. Na mírném zvýšení 

regulovaných částí cen se negativně projevila nadprůměrně teplá zima 2013/2014 a skokové zvýšení 

cen v rámci tzv. služby flexibility, kde se Energetický regulační úřad (ERÚ) obrátil na Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s podezřením na kartelovou dohodu energetických firem. 

Oznámila to dnes předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

„Obávali jsme se, že kvůli geopolitické situaci a rizikům spojeným hlavně s vývojem na Ukrajině 

ceny plynu výrazně porostou. Tento vývoj však nenastal. Na mírném růstu cen v regulované části mají 

vliv dva faktory, které ERÚ nemohl ovlivnit. Jedním z nich byla velmi teplá zima 2013/2014 

a druhým je prudký nárůst ceny za tzv. službu flexibility, na niž provozovatel přepravní soustavy 

každoročně organizuje výběrové řízení. Po svém nástupu do funkce jsem trvala nejen na každoročním

dohledu ERÚ nad takto významným výběrovým řízením, ale také nad odsouhlasováním parametrů 

těchto výběrových řízení. ERÚ dlouhodobě vyvíjí tlak na provozovatele přepravní soustavy, aby byla 

přepravní soustava i tato služba využívána efektivně, což mělo za následek výrazně klesající trend 

ceny za tuto službu v minulých letech, ale pro rok 2015 výsledná cena bez zjevného důvodu vzrostla 

o stovky milionů korun. V této souvislosti se ERÚ obrátil na ÚOHS s žádostí o prošetření, zda v tomto 

konkrétním případě nedošlo ke kartelové dohodě obchodníků nabízejících tuto službu,“ uvedla Alena 

Vitásková.

Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro 

regulaci cen v plynárenství stanovuje každoročně regulované ceny související s dodávkou plynu

a vydává k tomu příslušné cenové rozhodnutí.

Cenové rozhodnutí pro rok 2015 je zpracováno v souladu s přijatou metodikou regulace

pro III. regulační období a dodržuje parametry výpočtů určených uvedenými právními předpisy.

Cena dodávky plynu pro konečné zákazníky je na liberalizovaném trhu v České republice

tvořena:

 regulovanými cenami, které stanovuje Energetický regulační úřad. Jedná se o ceny za 

přepravu plynu, distribuci plynu, služby operátora trhu a věcně usměrňované ceny dodavatele 

poslední instance.
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 neregulovanou cenou plynu nabízeného jednotlivými dodavateli (obchodníky s plynem

a výrobci plynu), tedy cenou bez vlivu ERÚ. Tato cena je výsledkem dohody mezi 

dodavatelem a zákazníkem.

Regulované složky ceny plynu tvoří pro domácnosti a maloodběratele v roce 2015 v průměru 

přibližně 23,41 % z celkové ceny služeb dodávky plynu.

Cena za distribuci plynu zahrnující přepravu plynu českým zákazníkům v průměru pro rok 

2015 narůstá. Nárůst této složky ceny za všechny kategorie zákazníků v ČR činí průměrně 7,44 %.

Na zvýšení ceny za distribuci měly vliv zejména následující faktory:

 nárůst ceny za přepravu plynu do domácího bodu,

 pokles plánovaného distribuovaného množství plynu,

 navýšení hodnoty regulační báze aktiv,

 kladné hodnoty korekčních faktorů.

Změny regulované složky (cena za distribuci, přepravu a činnosti operátora trhu) průměrných cen

u jednotlivých distribučních společností a v rámci ČR jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 Procentní změna regulované části ceny (distribuce, přeprava, OTE)
– porovnání proti roku 2014

Tabulka č. 2 Průměrné ceny regulované složky plynu u jednotlivých distribučních 
společností a v rámci ČR
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Obrázek č. 1 Změny regulovaných plateb dodávky plynu podle distribučních území pro 
zákazníky v ČR

Obrázek č. 2 Podíly jednotlivých složek v celkové ceně dodávky plynu pro domácnosti 
a maloodběratele, bez daňových položek
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Tabulka č. 3 Porovnání odhadů ročních nákladů na dodávku plynu vybraných případů
spotřeby




